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Giriş

Kılavuz

• Montaj talimatı cihazın parçasıdır ve cihazın güvenli bir 
şekilde monte edilmesine yönelik bilgiler içerir.

• Montaj talimatı, montajdan önce tamamen okunmalıdır.

• Montaj talimatı, kurulum yerinde her zaman montaj 
görevlisinin erişimine hazır durumda olmalıdır.

• Montaj talimatı, cihazın kullanım ömrü boyunca 
saklanmalıdır.

• Fırının amacı dışında kullanılmasından doğacak 
sorunlardan MEMAK MAKİNA sorumlu değildir.

• Montaj talimatı cihazın sonraki işletmecilerine teslim 
edilmelidir.

Şekiller

• Bu kılavuzdaki tüm şekiller örnek niteliğindedir.
• Mevcut cihaza göre farklılıklar gösterebilir.

Geliştirme amaçlı teknik değişikler yapma hakkı saklıdır!

©2018 MEMAK TEKNİK SERVİS. Tüm hakları saklıdır. Ürüne özgü 
bilgilerin üçüncü şahıslara aktarımı saklıdır.
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Bu Yönde Ok işaretleriyle gösterilmiş yön yukarı gelecek şekilde ta-
şıyınız.

   

Kırılgan Paketi dikkatli taşıyınız

   

Kuru Tutunuz Açık havayla temas etmeyecek şekilde paketlenmelidir

CE işareti Makine temel güvenlik gerekliliklerini taşımaktadır

Ağırlık Merkezi
Makinenin kaldırılması gereken noktayı gösterir

   

Askı Noktası Halat veya zincirlerin takılacağı yeri gösterir

Dikkat Tehlikeli bir durum, ağır şekilde yaralanma ve ölümle so-
nuçlanabilir.

Yangın Yangın tehlikesi!

Yüksek Gerilim  Dikkat ölüm tehlikesi!

Yüksek Sıcaklık Fırın çalışırken kapı, cam ve çevresi yüksek sıcaklıklara 
ulaşır.

Çalışan Mekanik 
Parçalar

Hareket halindeki parçalarda bakım ve onarım işlemi yap-
mayınız.

Kullanılan Uyarı İşaretleri
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Garanti

 Garanti kapsamı dışın da olanlar;

• Cam hasarları, ampuller ve contalar

• Cihazın amacına aykırı kullanılması,

• Cihazda üretici firma tarafından yetki verilmemiş tadilat veya teknik 
değişikler yapılması,

• Üretici firmanın orijinal parçalarının kullanılmaması,

• Müşteri tarafından fırının naklinde meydana gelebilecek mekanik 
darbelerle oluşacak zararlar.

• Fırını besleyen şebekenin yetersiz olmasından doğabilecek zararlar.

• Fırının kullanıcı ihmalinden dolayı meydana gelebilecek arızalar.

• Garanti süresi içinde fırının müşteri tarafından veya MEMAK MAKİNA 
tarafından yetkilendirilmeyen kişilerce tamir edilmeye çalışılması 
durumlarında.

• Elektrik motorlarında meydana gelebilecek arızalardan dolayı.

• Tüm elektrik malzemelerinde meydana gelebilecek arızalardan dolayı.

• Kullanma talimatında belirtilen kurallara uyulmaması durumlarında.

• Fırın üzerindeki ayarların karıştırılması ve bozulması durumlarında.
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İmalatçı Firma Bilgileri

İmalatçı Firma: MEMAK PLASTİK GIDA MAKİNA SAN. TİC. A.Ş                      
Adres:          4.Organize Sanayi Böl. Kayacık Mah. 103. Cad.
No:         10 Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE
Telefon:            +90 332 345 36 16
Fax:              +90 332 345 36 26
Web:              www.memak.com
E-Mail:              memak@memak.com

Ürün Bilgileri

TİP    TAŞ TABANLI ELEKTRİKLİ KATLI FIRIN

SERİ    NOVA

MODEL    SNOVA, 128, 68

ETİKET BİLGİLERİ

1. Üretici firma bilgileri
2. Makine tipi
3. Makine ağırlığı
4. Makine modeli
5. Üretim tarihi

6. Seri numarası
7. CE amblemi
8. Çalışma voltajı
9. Çalışma frekansı
10. Çalışma gücü
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İmalat Alanı Dizaynı

1. Tüm alanda, imalat donanım yerleştirilirken, kontrol ve temizlik yapılmasına izin verecek boşluklar 
bırakılmalıdır.

2. Makineler yerleştirilirken, bütün bağlantı yerleri açıklık kalmayacak şekilde kapatılmalıdır.

3. Makinelerin yerleştirildiği zemin temizlik operasyonu açısından ulaşılabilir durumda olmalıdır ya da 
tamamıyla kapatılmalıdır.

4. Ekipmanın tavan, taban, duvar gibi bölümlerden geçtiği durumlarda, donanım ve duvar arasında, 
temizlik yapılabilmesi için yeterli boşluklar sağlanmalıdır ya da makine hiç boşluk kalmayacak şekilde 
duvara monte edilmelidir.

5. Yardımcı donanım, temizliği kolaylaştıracak şekilde, sökülebilir ve tekrar monte edilebilir olmalıdır.

6. İmalat tabanı, sert, pürüzsüz, kolay temizlenebilen ve emici olmayan malzemeyle kaplanmalıdır.

7. Yalıtım için, emici olmayan malzeme kullanılmalıdır. Bu yüzeyler ulaşılabilir olmalıdır.

8. Ürünler depolanırken, yer ile en az 100mm mesafe olacak şekilde paletler üzerinde istifleme 
yapılmalıdır.

9. Fire ürünleri ve atık suları toplamak için kullanılan kaplar, kolayca temizlenen malzemeden yapılmalı 
ve yeterli hacimde olmalıdır.

10. İmalat dışına açılan kapı ve pencereler, dışarıdan herhangi bir bulaşmayı engelleyecek şekilde 
yalıtılmış olmalıdır.

11. Yıkama odalarında yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

12. Ürünlerle doğrudan temas eden su ve su buharı, içilebilir nitelikte olmalıdır.

13. Sıvı malzemeler için kullanılan borular, valflar ve bağlantı yerleri: Bu kısımlar için ya ‘yerinde temizlik’ 
programları uygulanmalı, ya da kolayca sökülüp takılabilen sistemler kullanılmalıdır.

14. Bütün sabit borular, yoğunlaşmayı engelleyecek şekilde yalıtılmalıdır.

15. Temizlik yapılan alanlarda, atık su için gerekli drenaj sistemleri kurulmuş olmalıdır.

16. Zemin eğimi, yüzeyde su birikimini engelleyecek şekilde olmalıdır.

17. Aydınlatma lambaları, düşme ve kırılma engellenecek şekilde korunmalıdır.

18. Elektrik kabloları sabitlenmelidir (yerle teması engellenmelidir)

19. Makinelerin elektrik aksamı, tozlanmayı engelleyecek şekilde kapatılmış olmalıdır. Elektrik panolarına 
su girmesi engellenmelidir.

20. Fan, motor gibi makine parçaları ulaşılabilir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
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Ürün Teknik Detayı

MODEL NOVA 68 NOVA 128 SNOVA

Kat Ağırlığı Kg 145 225 400

Maya Odası Ağırlığı Kg 125 175 -

Davlumbaz Ağırlığı Kg 10 15 20

Tavan Ağırlığı Kg 50 60 100

Tava Kapasitesi (80x60) Adet 1 2

Tava Kapasitesi (60x40) Adet 2 4

Pişirme Alanı m2 0,5 1 2,45

Ürün Ölçüleri

Makine boyutlar aşağıdaki (Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3)’ de verilmiştir.

(Şekil 1)
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3 Katlı Fermantasyon Odalı

 KATLI FERMANTASYON ODALI        NOVA 68 NOVA 128

DERİNLİK             (A) mm / inc
                             (A1) mm / inc

1365
1677

1365
1675

GENİŞLİK             (B) mm / inc 990 1590

YÜKSEKLİK          (H) mm / inc
                             (H1) mm / inc
                             (H2) mm / inc
                             (H3) mm / inc

702
330
160
250

702
330
160
250

Üç Katlı Sehbahalı

(Şekil 2)

 KATLI SEHBALI        NOVA 68 NOVA 128

DERİNLİK   (A) mm / inc
                                (A1) mm / inc

-
-

1365
1675

GENİŞLİK  (B) mm / inc - 1590

YÜKSEKLİK   (H) mm / inc
                                (H1) mm / inc
                                (H2) mm / inc
                                (H3) mm / inc

-
-
-
-

727
330
160
250
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Üç Katlı Snova

(Şekil 3)

SNOVA

DERİNLİK  (A) mm / inc
                               (A1) mm / inc

2550
2885

GENİŞLİK (B) mm / inc 1650

YÜKSEKLİK  (H) mm / inc
                               (H1) mm / inc
                               (H2) mm / inc
                               (H3) mm / inc

667
330
110
235
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ÜRÜNÜ İŞLETMEYE ALMA
•	 Kurulum imalatçı firma personeli ya da imalatçı firmanın yetkilendirdiği personel tarafından 

yapılır.

•	 Yetkilendirilmemiş personel tarafından yapılan kurulumda oluşan arızalardan imalatçı firma 
sorumlu değildir. İşçilik garantisine rağmen, yetkilendirilmemiş personel tarafından yapılan 
kurulum sırasında çıkan arızalardan imalatçı firma sorumlu değildir.

•	 Makinenin kurulduğu yerin ve teknik ve yasal uygunluğundan imalatçı firma sorumlu tutulamaz.

•	 Tüm operasyonlar yetkilendirilmiş tek bir personelin direktifleri doğrultusunda yapılmalıdır.

•	 Operatörler ve emrindeki kişiler operasyona uygun koruyucu kıyafetleri giymek zorundadır.

Bu bölümdeki kurallara uyulmamasından dolayı meydana gelen kaza, hasar ve makine arızalarından 
imalatçı firma sorumlu değildir.

Makinanın Ambalajının Açılması Hakkında Genel Kurallar

•	 Makinenin paketini açmadan önce; taşıma sırasından oluşabilecek hasarların olup olmadığını 
inceleyiniz. Sevk evrakında yazan tüm parçaların olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer eksik parça 
varsa imalatçı firma 24 saat içinde bilgilendirilmek zorundadır.

•	 Makinenin kurulumu tam olarak tamamlandığında, ambalaj malzemesini yürürlükteki yasal 
yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz.

•	 Makineyi kaldırmak için kullanılan malzemeleri, ileride kullanmak için uygun bir yerde 
depolayınız.

Ürünün ambalaj yapısı dünya ve Avrupa normlarına uygun şekilde yapılmaktadır. Makine kontrol 
işlemi bittikten sonra balonlu naylon ile ambalaj edilmiş, streş naylon ile sıkıştırılarak standartlar 
uygun dizayn edilmiş olan sandığa yerleştirilmek suretiyle sevk işlemine hazır hale getirilmektedir. 
(Şekil 4 ve Şekil 5)
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(Şekil 4)

(Şekil 5)
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Makinenin Stoklanması Hakkındaki Kurallar

•	 Makine toz, nem ve ısı kaynağından uzak olan kapalı bir yerde depolanmalıdır.

•	 Depolama için izin verilen ortam değerleri aşağıdaki gibidir:                                                                             
Sıcaklık: -5 C ile 45 C arası 

•	 Maksimum nem: %60

Ürünün Taşınması

 Makineyi Kaldırma ve Taşıma İşlemleri için Genel Kurallar

•	 Operasyona başlamadan önce, tüm taşıma alanını, taşıma işlemini gerçekleştiren aracın park 
alanını ve makinenin kurulacağı alanı belirleyip, denetleyiniz. Hiçbir tehlikeli durum olmadığına 
emin olunuz.

•	 Makinenin kaldırma ve taşıma işlemini yapacak olan aracın kaldırma kapasitesinin yeterli 
olduğuna emin olunuz. Ağırlıklar ambalajın üstünde damgalıdır ve/veya bu el kitabında 
bulunmaktadır.

•	 Kaldırma halatlarının tiplerinin onaylı olduğunu ve halatların üstünde imalatçı firmanın belirttiği 
kapasitenin açıkça yazılı olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldırma halatlarını kullanmadan önce, 
hasar ve aşınma olmadığını denetleyiniz.

•	 Kaldırma halatlarına düğüm atmayınız, bükmeyiniz ve imalatçı firmanın belirlediği bu kitapta 
yazan kurallara uyunuz. Zincirler ve kayışlar içinde aynı kurallar geçerlidir. 

•	 Makineyi merkezli olarak kaldırmaya özellikle dikkat edilmelidir.

•	 Makine yüklü haldeyken ve hareket ederken, üstüne çıkmayınız ve altından geçmeyiniz.

•	 Yetkisiz personelin yükleme alanında bulunmamasına özen gösterilmelidir.

•	 Herhangi bir kaza ve yaralanmaya sebebiyet vermemek için; makine kaldırılırken tüm operatörler 
güvenli mesafede durmalıdır.

•	 Makinenin kaldırılma işlemi gerçekleştirilirken, sistemin sallanmamasına özen gösterilmelidir.

Bu noktadan sonra makine sevk edilirken tercihe göre zincir veya kayış kullanılabilir.

Makineyi kaldırmak için kullanılan kaldırma aracı; yeterli kaldırma kapasitesine ve çatal boyuna sahip 
olmalıdır.

Makineyi Taşımak ve Kaldırmak İçin Gerekli Ekipman ve Araçlar

Makine sandıkta veya palette ise

•	 Forklift yeterli taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Ya da;

•	 Vinç ve ekipmanları (halat, kayış veya zincirler) yeterli taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. 
(Şekil6)

(Şekil 6)

Forklift kullanımı;

• Paletin dibine forklift çatallarını yerleştirin ve çatal karşı taraftan en az 20 cm çıktığından emin 
olunuz.

• Yeterli kaldırma kapasitesine ve çatal boyuna sahip forklift kullanınız.
• Yavaşça taşınması ve emniyetli taşınması sağlayınız.
• Fırının (palet üzerindeki malzemenin) forklift çatalları üzerine dengeli oturduğunu kontrol ediniz. 

(Şekil 7 ve Şekil 8)

(Şekil 7 )                                                                              (Şekil 8)
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(Şekil 6)

Forklift kullanımı;

• Paletin dibine forklift çatallarını yerleştirin ve çatal karşı taraftan en az 20 cm çıktığından emin 
olunuz.

• Yeterli kaldırma kapasitesine ve çatal boyuna sahip forklift kullanınız.
• Yavaşça taşınması ve emniyetli taşınması sağlayınız.
• Fırının (palet üzerindeki malzemenin) forklift çatalları üzerine dengeli oturduğunu kontrol ediniz. 

(Şekil 7 ve Şekil 8)

(Şekil 7 )                                                                              (Şekil 8)
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ÜRÜNÜN MONTAJLANMASI
Makine Yerleşim Planı

Duvardan çalışma, temizlik ve bakım için gerekli minimum mesafeye uyulmalıdır. Bu duvarla makine 
arasında oluşabilecek sürtünmelere karşı güvenli bir durum sağlayacaktır. 

Makine yerleşiminde aşağıdaki resimlere uyularak yapılmalıdır. (Şekil 9 – Şekil 10)

(Şekil 9)

İkili yerleşim içi şekildeki gibi olmalıdır.

(Şekil 10)
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Kurulum talimatı

•	 Makinanın kurulacağı alan güvenli olmalıdır. Kurulan alan yeterli miktarda havalandırılmış ve 
aydınlatılmış olmalıdır.

•	 Oda sıcaklığı +5 °C den az +40 °C den fazla olmamalıdır. Havadaki nem miktarı %40 ile %75 
arasında olmalıdır.

•	 Mesafeler ayarlandıktan sonra makine teraziye alınmalıdır.

NOT: Makine teraziye alınır. (Şekil 11)

(Şekil 11)

Temiz Su Bağlantısı

Şekil 12)

•	 ½’’ hortumu kelepçe ile sıkarak bağlantı yapılır. Yerden yüksekliği makine katına göre 
değişir.    (Şekil 12)
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Atık Su Bağlantısı

(Şekil 13)

•	 ½’’ ısıya dayanıklı multiform hortum ile yapılır. (Şekil 13)

Elektrik Bağlantısı Kuralları

Elektrik bağlantısı 380 V AC-220 V AC 50 Hz olmalıdır. Pano gerilimin ana gerilim ile uygunluğunu 
kontrol ediniz.

Maya Odalı

•	 3 x 25 A SİGORTA FIRIN KAT İÇİN 1 ADET GEREKLİ 
•	 5 x 6 ANTİGRON KABLO GEREKLİ (KABLO ÖLÇÜSÜ FIRININ KURULACAĞI MESAFEYE GÖRE 

DEĞİŞİR)
•	 3 FAZ (380 V/ 50 Hz) İLE ÇALIŞIR, FIRIN FAZ BAŞINA ORTALAMA 16 A GÜÇ ÇEKER
•	 5 x 32 FİŞ GEREKLİ
•	 TEMİZ SU GİRİŞİ FIRININ KURULACAĞI YERİN ZEMİNİNDEN 178 cm YÜKSEĞE 1/2 “ PVC BORU 

İLE TESİSAT ÇEKİLMESİ GEREKLİ
•	 ATIK SU GİDERİ YERDEN 30 cm YUKARDA VE FIRININ 1,5 m YAKININDA OLMASI GEREKLİ

Sehbalı

•	 3 x 25 A SİGORTA FIRIN KAT İÇİN 1 ADET GEREKLİ 
•	 5 x 6 ANTİGRON KABLO GEREKLİ (KABLO ÖLÇÜSÜ FIRININ KURULACAĞI MESAFEYE GÖRE 

DEĞİŞİR)
•	 3 FAZ (380 V/ 50 Hz) İLE ÇALIŞIR, FIRIN FAZ BAŞINA ORTALAMA 16 A GÜÇ ÇEKER
•	 5 x 32 FİŞ GEREKLİ
•	 TEMİZ SU GİRİŞİ FIRININ KURULACAĞI YERİN ZEMİNİNDEN 178 cm YÜKSEĞE 1/2 “ PVC BORU 

İLE TESİSAT ÇEKİLMESİ GEREKLİ
•	 ATIK SU GİDERİ YERDEN 30 cm YUKARDA VE FIRININ 1,5 m YAKININDA OLMASI GEREKLİ
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FIRININ ÇALIŞTIRILMASI
Fırının Kullanım Amacı ve Yeri

Fırının, alevlenmeye müsait içeriğe sahip olan (alkol içerikli) ürünler dışında kalan, özellikle pizza, kuru 
pasta, ekmek, kısacası unla yapılan ürünlerin imalatında ve pişmiş ürünlerin ısıtılması amacıyla dizayn 
ve imal edilmiştir. Bu fırın, uygun tutuşturucuların kullanımıyla sıvı ya da gaz yakıtla çalışabilir.

Fırının Kullanılmaması Gereken Koşullar

Aşağıdaki koşullarda kullanımı yasaktır:

•	 Üreticinin bilgisi dışında kontratta belirtilmediği sürece et, balık, sebze, meyve, peynir gibi 
yiyeceklerin pişirilmesinde kullanımı

•	 Patlamaya sebep olabilecek ya da çevreye zararlı olacak durumlarda çalıştırılması

•	 Yangın çıkabilecek ortamlarda kullanımı

•	 Korumasız alanlarda kullanımı

•	 Elektromanyetik iç kilidi devre dışı bırakıldığı durumlarda kullanımı

•	 Güvenlik ve koruma aletleri olmadan

•	 Belirtilen değerlerin ve özelliklerin farklı olması durumlarında kullanımı yasaktır.

Makinenin Doğru Kullanımı İçin Gerekli Kurallar

Talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelen kazalardan ve yaralanmalardan imalatçı 
firma sorumlu değildir.

•	 Ayarlama işlemi kalifiye ve yetkilendirilmiş personel tarafından yapılmalıdır. Ayarlama işlemi 
yapılırken makinenin tüm enerji kaynaklarıyla ilişkisi kesilmelidir. İstisnai olaylarda gerekli olan 
tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır.

•	 Ayarlama işlemine başlanmadan önce herhangi bir atıkla ilgili bir risk olmadığından emin 
olunmalıdır.

•	 Her zaman için yeterli ışık olan bir ortamda çalışınız.

•	 Güvenlik işaretlerini dikkatlice okuyunuz ve anladığınızdan emin olunuz.

•	 Makinenin dışarda kalan kısımlarını, özellikle brülör kısmını sürekli temiz ve düzenli tutunuz.

•	 Makineyi çalıştırmadan önce bütün şalterleri, güvenlik cihazlarını ve diğer kontrol fonksiyonlarını 
düzenli olarak kontrol ediniz.

•	 Cihazın, güvenlik ve teknik şartlarını bilen ve kullanım ve bakım kılavuzunu okumuş kalifiye biri 
tarafından kullanılması gerekmektedir.

•	 Operatör mutlaka uygun ve hafif-dar kıyafetler ve makinenin kapma ihtimali olmayan kıyafetler 
giymelidir.

•	 Makineye ürün yüklerken; imalatçı firmanın önerileri doğrultusunda işlem yapılmalıdır.

•	 Makine çalışırken hiçbir parçasını hareket ettirmeyiniz ve temizlemeyiniz.

•	 Tehlikeli bir durum halinde derhal acil stop butonuna basınız.

•	 Mesai gününün sonunda makinenin tüm enerji bağlantılarını kesiniz.

•	 Kontrol panelini temiz ve düzenli tutunuz. Kontrol paneli hasarlandıysa gerekli yerlerle irtibata 
geçiniz.

•	 Kontrol panelinin temizliğiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için ‘’Bakım ve Temizlik’’ bölümünde verilen 
bilgilerden yararlanınız.

•	 Makine, kullanım amacının dışında kullanılmamalıdır.
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Makine çalıştırılmaya başlanmadan önce yapılması istenen görevleri tekrar gözden geçiriniz.

Bunlar sırası ile

•	 Makina nın düz bir zemine konumlandırılması 

•	 Teknik özelliklerde belirtilen elektrik gücünün sağlanması

•	 Temiz su girişinin makinaya bağlanması

•	 Atık su çıkışının bağlanması

•	 Baca tesisatının tamamlanması

Devreye Alma

Memak Fırını teknik personel ve üretici tarafından onaylanmıştır, yalnızca uzman kişiler tarafından 
devreye alınmalıdır. Müşteri temsilcisi huzurunda uzman personel tarafından fırın devreye alınır.

Devreye alma aşağıdaki denetimleri içerir;Malzeme kontrolü

• Konum kontrolü
• Ürünün kontrolü
• Elektrik devresi doğrulama
• Baca sistemleri doğrulama
• Termostat ve emniyet sistemlerinin doğrulanması
• Makinenin çalışması
• Pişirme etkinliğinin doğrulanması

Devreye alma işlemi sırasında uzman personellerimiz bu kullanım kılavuzunu fırını kullanacak 
personele anlatacaktır.

İlk Çalıştırma

Teslimat sonrası ilk kullanımda, aşağıdaki tabloda gösterilen sıcaklık ve zaman değerlerini dikkat 
ederek fırını çalıştırınız.

SICAKLIK (°C) ZAMAN (dk)

50 °C de 20 dk  

100 °C de 20 dk 

150 °C de 45 dk

200 °C de 45 dk

250 °C de 30 dk
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TAŞ TABAN FIRIN KONTROL CİHAZI KULLANIMI

Cihaz Tanımı

Taş taban fırın kontrol cihazı iki adet sıcaklık göstergesi ile alt ve üst sıcaklık değerlerini kontrol etmenizi 
sağlar. Ayarlanan set değerlerine akıllı algoritmalar ile hatasız ve hızlıca ulaşmasına sağlar. Zamanlı 
pişirme, zamanlı lamba, zamanlı buhar ve zamanlı klepe seçenekleriyle pişirme işleminde kullandığınız 
adımları otomatikleştirir. 

Taş taban fırın kontrol cihazında ayrıca program seçenekleri mevcuttur. 99 farklı pişirme reçetesini 
oluşturabilir, her reçeteyi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. 

Otomatik açılma zamanını kendiniz belirleyebilirsiniz, haftanın günlerine göre açılma zamanlarını 
ayarlayabilirsiniz. Böylece siz gelmeden fırınınız açılmış ve ısınmış olacaktır. 

Operasyonel ayarlarla lambanın süreli çalışmasını sağlayabilirsiniz. Zaman saatinin ayarlarını 
değiştirebilirsiniz. 
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TEKNİK ÖZELLİKLER

GİRİŞ

Alt ve üst sıcaklık J tipi Termokuplları
Emniyet termostatI giriş  
Fırın start girişi  
Buhar hazır girişi 

Kontrol Çıkışları 4 tane Kuru kontak röle çıkışı 
4 tane hat rölesi çıkışı 

Gösterge Tipi

Üst sıcaklık ekranı 3 Dijit  
Alt sıcaklık ekranı 3 Digit  
Üst sıcaklık set ekranı 3 Digit  
Alt s1cakl1k set ekranı 3 Digit
Zaman ekranı 2 digit 99dk  
Buhar zaman ekranı 2 Digit 99sn 
Program ekranı 2 digit 99 Program

Çalışma Gerilimi 24 V AC / 20-35V DC

Güç Tüketimi 12VA

Kalıcı Hafıza EEPROM 

Ebatları En 145mm x Boy 260mm

Bağlantı Şeması

+V cihazdan +12V çıkışıdır. Fırın kapalı iken bu çıkış I1 ile kontak yapılırsa 
fırın açılacaktır. 

Fırın çalışırken emniyet termostatının normalde kapalı kontağından I2 
girişi anahtarlanır. Böylece emniyet atarsa cihaz Er1 arızasına geçer ve 
çalışması durur. Termostat düzelene kadar bu arızada bekler. 

Cihaz çalışırken buhar ısıtıcı çalıştırıldığında buhar hazır ise bu giriş 
anahtarlanır. I3 girişi kontak yapıldığında panelde buhar ısıtıcı aktifken 
buhar hazır ledi de aktif olacaktır. 

Alt sıcaklık ve üst sıcaklık termokupl girişidir. J tipi 
termokupl kullanılmalıdır. Aksi halde sıcaklık değerleri 
farklılık gösterecektir. Termokupl gövdeye bağlı olduğu için 
fırın gövdesinin topraklanması çok önemlidir. Aksi takdirde 
okuyucu bölgesine zarar verebilir veya yanlış değerler 
gösterebilir.
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Stand By Modu

Tüm ekranlar ve çıkışlar kapalıdır. Bu modda sadece on/off tuşunda off ledi aktif olur. Cihazın çalıştığını 
ve on moduna geçmeyi beklemektedir. On/Off tuşuna basıldığında cihaz açılır ve Anlık moda geçecektir.

Alt sıcaklık ve üst sıcaklık termokupl girişidir. J tipi termokupl kullanılmalıdır. Aksi halde sıcaklık 
değerleri farklılık gösterecektir. Termokupl gövdeye bağlı olduğu için fırın gövdesinin topraklanması 
çok önemlidir. Aksi takdirde okuyucu bölgesine zarar verebilir veya yanlış değerler gösterebilir.

Stand By Modu

Tüm ekranlar ve çıkışlar kapalıdır. Bu modda sadece on/off tuşunda off ledi aktif olur. Cihazın çalıştığını 
ve on moduna geçmeyi beklemektedir. On/Off tuşuna basıldığında cihaz açılır ve Anlık moda geçecektir.

Aux çıkışı özel çıkıştır. Butonuna  basıldığında aktif olur ve aktif 
ledi ışık verir. Tekrar basıldığında pasif olur ve led söner. Kuru 
kontak röledir.
                
 butonuna  basıldığında klape çıkışı aktif olur, tekrar basıldığında 
pasif olur. Ayrıca zamanlı pişirmede program ayarlarında klepe 
süresi ayarlanmış ise zamanlayıcı başladığında klape pasif hale 
gelir, açılış süresi geldiğinde otomatik açılır ve ayarlandığı süre 
kadar çalışır

Aux çıkışı özel çıkıştır. Butonuna  basıldığında aktif olur ve aktif 
ledi ışık verir. Tekrar basıldığında pasif olur ve led söner. Kuru 
kontak röledir.
                
 butonuna  basıldığında klape çıkışı aktif olur, tekrar basıldığında 
pasif olur. Ayrıca zamanlı pişirmede program ayarlarında klepe 
süresi ayarlanmış ise zamanlayıcı başladığında klape pasif hale 
gelir, açılış süresi geldiğinde otomatik açılır ve ayarlandığı süre 
kadar çalışır
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Saat işareti zamanlayıcıyı ifade etmektedir. 
Yukarı aşağı ok tuşları ile dakika cinsinden 00-99 
aralığında değer girilebilmektedir. Zamanlı pişirme 
yapılacağında           basılır, üzerindeki  led saniye 
belirten yanıp söner. Dakika geriye doğru sayarak 
azalır. 0’a ulaştığında sesli ikaz verecektir.

Buhar işlemlerine başlamak için buhar ısıtıcı 
butonuna basılmalıdır. Aksi takdirde buhar verme 
işlemi gerçekleşmez.     

  
tuşuna basılınca buhar ısıtıcı aktif olur ve alttaki led 
ışık verir. Eğer buhar hazır girişi aktifse buhar ısıtıcı 
pasif olur, led söner ve üstteki led buhar verilmeye 
hazır olduğunu belirtmek için ışık verecektir.

Man buhar tuşuna basıldığında buhar valfi çıkış verir 
ve led ışık verir. Butondan elinizi çektiğinizde buhar 
valfi pasif olur.

Butonu ile buhar verme işlemi saniye cinsinden 
ekranda görülen süre kadar buhar valfi aktif olur 
süre geri sayar ve 0’a ulaştığında çıkış pasif hale 
geçer. Süre ok tuşları ile arttırılıp azaltılabilir.

Anlık modda üst ve alt sıcaklık değerleri anlık olarak izlenebilmektedir. Ayrıca yanlarındaki küçük ekranlarda  
üst ve alt ısıtıcının sıcaklık set değerlerini görmekteyiz. Bu değerler yukarı aşağı ok tuşları ile arttırılıp 
azaltılacaktır. 

Butonuna basıldığında aktif olur ve aktif ledi ışık verir. Tekrar basıldığında pasif olur ve led söner. 
Kuru kontak röledir.

Butonuna basıldığında klape çıkışı aktif olur, tekrar basıldığında pasif olur. Ayrıca zamanlı pişirmede 
program ayarlarında klepe süresi  ayarlanmış ise zamanlayıcı başladığında klape pasif hale gelir, 
açılış süresi geldiğinde otomatik açılır ve ayarlandığı süre kadar çalışır.

Butonuna  basıldığında lamba çıkışı aktif olacaktır. Eğer parametre ayarlarında lamba süresi 0 ise 
çıkış butona tekrar basılana kadar aktif kalacaktır. Eğer lamba süresi girilmişse belirlenen süre kadar 
açık kalır ve sonra kendini kapatacaktır.

Program ekranında hangi programda olduğu görülür. Yukarı aşağı tuşlarla programlar arası geçiş 
yapılır. Elektrik kesilip yeniden verilse bile cihaz açılırken en son program hafızada kalır.

tuşuna  3sn basılınca Program moduna geçecektir.
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Program Modu

Eğer 0 nolu programda iseniz anlık yapılan değişiklikler kalıcı olarak eeproma yazılır. 1-99 arası programlarda 
anlık değişiklikler hafızaya alınmaz ve kapatılıp açılınca eski değerlere döner. Bu programlarda kalıcı 
değişiklikler yapmak istiyorsak P tuşuna 3sn basarak program moduna geçeriz. Bu modda anlık sıcaklık 
değerlerini gösteren ekranlar kapanır. Tutarsa değerler hafızaya alınır.

Ok tuşları ile değerler artırılıp azaltılır, klepe tuşuna basılırsa klepenin zamanlaması ayarlanır. Üstteki ekran 
zamanlı çalışma başladıktan kaç dk sonra klapenin açılacağını belirtiyor. Zamanlı çalışma başladığında 
klape aktif olsa bile pasif hale geçer. Değer 0 ise klape sadece manuel çalışır. Alttaki ekranda ise kaç dk 
aktif kalacağı ayarlanır. 

Programlar arası geçiş sağlanabilir. 10sn boyunca hiçbir tuşa basılmazsa sistem kendini kapatır. P tuşuna 
3sn basılı tutarsa değerler hafızaya alınır.

Alt ve üst sıcaklık set değerleri, zamanlı çalışma süresi (dk cinsinden), buhar süresi (sn cinsinden) ve 
program değerleri artırılıp azaltılarak değiştirilir.

Alt ve üst sıcaklık set değerleri, zamanlı çalışma süresi (dk cinsinden), buhar süresi (sn cinsinden) ve 
program değerleri artırılıp azaltılarak değiştirilir.

Parametre Ayarları

Stand By modunda alt ısıtıcı set aşağı butonu ile zaman set yukarı butonuna 
aynı anda basıldığında parametre moduna geçilir. İlk ekranda üst ısıtıcı ustband 
UUB ve üst ısıtıcı alt band UAB değerleri görülür. Alt band değeri ısıtıcının aktif 
olmaya başlayacağı alt seviyeyi, üst band ise ısıtıcının kapatılacağı üst seviyeyi 
gösterir. P tuşuna basarak diğer ayar parametresine geçilir. Burada alt ısıtıcıya 
ait üst ve alt band değerlerine erişilir.

Tekrar P tuşuna basarak lamba süresi ve buzzer  türü değiştirilir. Lamba süresi 0 ise süresiz çalışır. 
Lamba butonuna basıldığında aktif olur, tekrar basıldığında pasif hale geçer. Eğer süre girilmişse 
ayarlanan süre (sn cinsinden) boyunca lamba çıkış verir, süre dolduğunda  otomatik olarak lamba pasif 
hale geçecektir. Buzzer  türünde  0 seçilirse alarm durumunda cihazın üzerindeki buzzer kullanılır. Eğer 
1 seçilirse panoda bulunan kornaya çıkış verilir. 

Tekrar P’ye basılırsa veya 10sn herhangi bir tuşa basılmazsa kaydeder ve standy moduna geri döner. 
Kaydetmeden çıkmak için bu modda on/off tuşu kullanılır. 
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Zaman Saati

Otomatik Açılış Ayarları

Standby modunda zaman tuşuna basılırsa 
zaman ayarlarına girecektir. Üst sıcaklık 
ekranında saat değeri  görülür, alt sıcaklık 
ekranında dakika görülmektedir. Ok tuşları 
ile arttırılıp azaltılır. Zaman tuşuna basılarak 
tarih saat ekranına geçilir. Üstten sırayla gün 
ay ve yıl değerleri  görülür. Örnek ekranda  
25.05.2014 tarihi görülmektedir. Ekranları 
kontrol eden ok tuşları ile bu değerler arttırılıp 
azaltılır.

Kaydetmek için P tuşuna basılır. Kaydetmeden 
çıkmak için On/Off tuşuna basılır.  

Standby modunda Zaman set yukarı ve aşağı butonlarına aynı anda basıldığında bu ekrana girecektir. 
Ekranda haftanın günü görülür. Zaman yukarı butonu ile hafta günleri arasında geçiş yapılır. P 
tuşu ile otomatik start veya off konumuna alınır. Sırasıyla üstteki ekran otomatik açılış saati alttaki 
ekranda dakikayı değiştirebilirsiniz. OFF konumundaki günlerde otomatik açılma yapılmaz, dolayısıyla 
değerleri değiştirseniz dahi ON moduna almazsanız cihaz o gün açılmaz.

Kaydetmek ve çıkmak için on/off tuşuna basınız.

Ekranda               görülmesinin sebebi emniyet termostat girişi bağlı olmayabilir veya emniyet 
termostatı aşırı sıcaktan dolayı uyarı girişi vermiştir. Eğer sıcaklık artışı olmamasına rağmen bu arıza 
görülüyorsa bağlantılarınızı kontrol ediniz.

Ekranda                      veya                           arızaları termokupl  arızasıdır. Eğer termokupllar doğru 
bağlanmamışsa bu hatayla  karşılaşabilirsiniz.
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PİŞİRME SONRASI OPERASYONLAR
Pişirme zamanı sonrası panel ekranda (otomatik ayarlama sonu) fırın pişirme işlemi tamamlanmış 
olduğunu belirtir. Aşağıdaki işlemlerin izleyerek fırını boşaltınız;

• Fırın cam kapağı açtığında buhara maruz kalmamak için dikkatli aç ve otomatik buhar 
aspiratörün devreye girdiğinden emin ol.

• Ürünü eldiven ile al.

• Pişirme işlemi sonrası fırın cam fitilini aralıklı bırak içerideki sıcak havanın dağılmasına yardımcı 
ol.

• Fırın etrafını ve içini temiz tut ve dağınık çalışma.

• Fırın pişirme bölmelerinde kalıntı olup olmadığını kontrol edin.

• Fırının of düğmesine basın

• Fırının su bağlantı vanasını kapatın 

• Fırının elektrik bağlantısını kesin(fişini çekin)

Otomatik Aspiratör Kontrolü

Cam fitillerden  açıldığı zaman otomatik aspiratör devreye girmeli, girip girmediği kontrol edilmeli.

BAKIM VE AYARLAMA
Pişirme Süresi ve Sıcaklık Ayarı

Pişirme süresi ve sıcaklık ayarı kullanıcının (fırın ustası) ürününe göre kendi ayarlar, değişkendir.

Ayrıca bununla birlikte;

• Ürün çok pişmişse kontrol ettiğimizde, sıcaklık ayarı düşürülür.
• Ürün az pişmişse kontrol ettiğimizde, sıcaklık ayarı artırılır.
• Ürün çok kuru ise sıcaklık ayarını artırıp pişme süresini azaltmak gerekir.
• Ürün çok nemli olursa sıcaklık ayarını düşürüp pişme süresini artırmak gerekir.
Taş fırın pişirme hücresi üzerinde fırın tepsileri içinde kullanıcının istediği unlu mamulü pişirmesine 
olanak sağlar. Taş taban fırın içindeki sıcaklığı belli miktarda emer bunu günlük ilk kullanım esnasında 
hesapta tutun.

Bu döner fırın olmadığı için döner raf yoktur, fırının taş taban üzerine direkt fırın tepsisi yerleştirilir.  Alt 
ve üst rezistans fırın bölmesini dengeli bir şekilde ısıtır ve sıcaklık homojen olarak ürünü pişirir.

Buhar Enjeksiyon Ayarı

Gerekli olan buharı kullanım esnasında fırına buhar verme butonuna basarak enjekte et. Buhar ekmeğe 
hacim, parlaklık ve kabuk rengi verir.

Buhar verme kullanıcının ihtiyacına göre ne kadar zaman verileceği manuel veya otomatik olarak panel 
üzerindeki butonlardan ayarlanır süresi.

Kullanımla birlikte su tesisatında kireçlenme meydana gelir bunun temizliği için kireç çözücü kullan. 
Böylece buhar verme fonksiyonu kaliteli bir şekilde istenilen ayarda gerçekleşmesi kolaylaşır.
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Teşhis

Kullanım sonrası zamanla fırında arızalar meydana gelebilir ve işlevini yerine getiremeyebilir. Bunun için 
onarımda teşhisi iyi koymak gerekir. Onarılmadan makine kullanımdan kaçınılması gerekir.

Kat Cam Değişimi

(Şekil 1)

•	 Kapalı olan cam yatay konumda açılır.
•	 Camın üzerinde ki 4 adet özel cıvata elle veya alet yardımıyla sökülür.

(Şekil 2)

•	 Cam öne doğru çekilerek yerinden çıkarılır.
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Maya Odası Cam Değişimi

(Şekil 3)

(Şekil 4)

•	 Camın üzerindeki 4 adet cıvata ve kulp kısmındaki 2 adet cıvata sökülerek cam yerinden çıkarılır.
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Lamba Değişimi

(Şekil 5)

•	 Fırının sol yan kapağı sökülerek lambaya ulaşılır.

(Şekil 6)

Resimde görüldüğü gibi ‘u’ şeklinde ki saç sökülerek lamba yerinden çıkartılır.
Eski lamba resimdeki saç parçasından civataları sökülerek çıkarılır. 
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Günlük Bakım

Günlük kullanıma başlamadan önce güvenlik sistemleri kontrol edilmelidir.

Üretim esnasında oluşan atıkları ( susam, çörek otu, hamur kırıntısı vb.) üretim tamamlandıktan sonra 
muhakkak temizlenmelidir. Temizlenmemesi halinde oluşacak tabaka pişirmede dengesizliğe neden 
olacaktır. 

 Haftalık Bakım

Makinanın dış yüzeyleri nemli bir bezle temizlenmelidir. Elektrik aksamlarının olduğu yerlere su 
değmemesine özen gösteriniz. Aksi durumda oluşacak hasardan üretici firma sorumlu değildir.

Aylık Bakım

Elektrik parçaları çelik yapı malzemeleri camın slikon contaları kontrol edilmelidir.

Olağan Dışı Bakım

Bu bakım makinanın herhangi bir aksamının arızalanmasında yetkili servislerimiz tarafından yapılır.

Genel Kurallar

• Bakım işlemleri kalifiye ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
• Aksi belirtilmedikçe makine tüm enerji kaynaklarından bağlantısı kesildikten sonra bakımı yapılır.
• Makine koruyucuları bakım nedeniyle söküldüğünde, operatör yetkisiz kişileri uzak tutmalı ma-

kineden
• Tüm bakım işlemleri için bu kullanım kılavuzunu kullan
• Bakım esnasında koruyucu gözlük ve maske kullanmak (temizlik esnasında basınçlı hava kullanı-

mında ) gerekir.
• Deterjan veya madeni yağ kullanırken koruyucu eldiven ve gözlük tak.
• Atıkları ortamda bırakmayın ve kontrolünü sağlayın
• Herhangi bakımdan sonra operatör makineyi yeniden başlatması gerekir.

• Herhangi yabancı bir madde makine üzerinde olup olmadığını kontrol et

Periyodik Bakım Takvimi

SIKLIK OPERASYON METHOD

Her Hafta

Panel üzerindeki tuş takımında yer alan 
tuşların çalışıp çalışmadığını kontrol et.

Eğer zarar gören bir tuş varsa, onu 
değiştirin.

Su tesisatı bağlantılarını kontrol et

Tüm bağlantıları kontrol et ve kaçak 
olup olmadığından emin olun

Kaçak varsa tamir edin

Emniyet cihazların etkinliğini kontrol et Emniyet cihazlarında sorun varsa  yetki-
li servisten destek alın.

Her 6 Ay Giriş suyu filtresini kontrol et Fitre zarar görmüşse değiştir

Her 10 Ay Rezistansların çalışıp çalışmadığını kontrol 
edin Çalışmıyorsa yetkili servise danışın
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PERSONEL KORUYUCU EKİPMANLARI

Tepsiler fırından alınırken ve sıcak tepsilerin taşınması sırasında operatörün ısıya dayanıklı 
eldiven giymesi zorunludur. Operatör kesinlikle bol kıyafet veya kravat takmamalıdır. Saç 
koruyucu (bone) takılması da zorunludur.

Operatör pişirme işlemlerinin kontrolü esnasında fırınla arasındaki mesafeyi korumalı, 
fırına ve özellikle kapak camına yaslanmamalıdır. Fırın çalışırken baca sisteminden 80-
100°C sıcaklıklarda buhar tahliyesi yapılmaktadır. Bu yüzden bu kısımlara kesinlikle 
dokunmayınız. Bu bölgelere özel uyarı levhaları asılmalıdır. Operatör, mamullerin fırından 
çıkarılması esnasında kürek kullanmalı koruyucu eldiven giymelidir. Ürünler çıkarıldıktan 
sonra fırının iç aksamındaki parçalara dokunulmamalıdır. Makinenin temizlik ve bakım 
işlemleri için, fırının yeterli sıcaklığa inmesi beklenmelidir. Operatör, pişmiş olan sıcak 
ürünleri fırından çıkarmadan önce aspiratörü ve buhar tahliye vanasını açmalıdır. Bu işlem 
pişirme hücresi içerisindeki buharın birkaç saniyede fırından tahliye edilmesini sağlar. 
Eğer aspiratör çalışmıyorsa (makine kapalı veya bozulduysa), operatör manuel olarak 
boşaltma vanasını açmalı ve 3-4 dakika boyunca buharın tahliye olmasını beklemeli, 
ondan sonra ürünleri almalıdır.

Bu sembol fırının elektrik panelinin içinde gerilim içeren cihaz olabileceği anlamına 
gelir. Elektrik panelini açmadan önce, ana şalterden veya doğrudan fişin prizden 
çıkarılmasıyla elektriğin kesilmesi gerekmektedir. (Bakım personeli içindir.)

Herhangi bir gaz sızıntısı veya gaz birikintisi durumunda acil stopa basılmalı, etrafta varsa 
yakıcı maddeler uzaklaştırılmalı, bütün kapı ve pencereler açılmalı ve imalatçı firma ile 
iletişime geçilmelidir.Kapıyı dikkatli açınız. Bu işaret, kapı açılırken aspiratör tarafından 
tahliye edilemeyen ani buhar çıkışı riskine karşı operatörü uyarır. Elektrik kesintisinden 
dolayı aspiratörün çalışmadığı durumlarda çok daha dikkatli davranılmalıdır.

• Uyarı işaretlerini kaldırmayınız, zarar vermeyiniz.
• Zarar gören ve okunamaz hale gelen uyarı levhalarının değiştirilmesi zorunludur. Yeni uyarı 

levhaları için imalatçıyla irtibata geçiniz.
• Güvenlik ve uyarı levhalarına riayet edilmemesi veya bu levhaların makineden sökülmesi sonucu 

meydana gelen iş kazalarından veya makinenin zarar görmesinden imalatçı firma sorumlu değildir.
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Güvenlik Sistemlerinin Kontrolü

Her vardiya başlangıcında acil stop düğmeleri, kapıların kilitli olup olmadığı gibi acil durum cihazları 
kontrol edilmelidir.

Artık (Kalıntı) Tehlikeleri

Normal çalışma veya bakım işlemi sırasında, operatörler tehlike arz eden bütün artıkları tek tek 
kontrol edip yok edemezler.

Aşağıdaki liste tehlike kaynaklarını ve bu kaynaklardan doğan artık tehlikeleri vermektedir.

Yanma tehlikesi

Yanma tehlikesi aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:

A) Duman tahliye bacası da dahil olmak üzere fırının dış parçalarıyla bütün temaslar yanma 
tehlikesi oluşturur.

B) Fırının çalışması sırasında; raf, kapı ve pencereler dahil olmak üzere iç parçaların tümüyle teması 
yanma tehlikesi oluşturur.

C) Makinenin enerji kaynağıyla bağlantısı kesilmeden yapılan bütün temizlik ve bakım işlemleri 
yanma tehlikesi oluşturur.

D) Ürünleri çıkarmak için kapının açılmasıyla dışarı çıkan buhar da yanma tehlikesi oluşturur.

Çözümler
A) Operatör pişirme işlemlerinin kontrolü esnasında fırınla arasındaki mesafeyi korumalı, fırına ve 

özellikle kapı camına yaslanmamalıdır. Fırın çalışırken baca sisteminden ve patlama önleyici 
sistemlerden 350-400°C sıcaklıklarda buhar tahliyesi yapılmaktadır. Bu yüzden bu kısımlara 
kesinlikle dokunmayınız. Bu bölgelere özel uyarı levhaları asılmalıdır.

B) Operatör, tava arabasının fırından çıkarılması esnasında koruyucu eldiven giymelidir. Tava 
arabası çıkarıldıktan sonra fırının iç aksamındaki parçala dokunulmamalı ve kesinlikle fırının içine 
girilmemelidir.

C) Makinenin temizlik ve bakım işlemleri için, fırının yeterli sıcaklığa inmesi beklenmeli ve 
mümkünse bu işlemler fırının dışında yapılmalıdır.

D) Operatör, pişmiş olan sıcak ürünleri fırından çıkarmadan önce aspiratörü ve buhar tahliye 
vanasını açmalıdır. Bu işlem pişirme hücresi içerisindeki buharın birkaç saniyede fırından tahliye 
edilmesini sağlar. Eğer aspiratör çalışmıyorsa (makine kapalı veya bozulduysa), operatör manuel 
olarak boşaltma vanasını açmalı ve 3-4 dakika boyunca buharın tahliye olmasını beklemeli, 
ondan sonra ürünleri almalıdır.
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Elektrik Tehlikesi

Elektrik tehlikesi; elektrik panosu ve bağlantı kutularının çevresinde elektrik akımı olup olmamasına 
bağlıdır.

Çözümler 
Çalışan elektrikli aletlere kesinlikle müdahale etmeyiniz. Müdahale etmek için makineyi kapatınız, 
fişten çıkarınız ve güvenli hale getiriniz.

Fiziksel Tehlikeler

A) Tava arabası 100 kg’ın üzerindeyse taşıma ve fırına takma/çıkarma işlemleri sırasında bel 
yaralanma riskinden dolayı otomatik taşıma sistemleri kullanınız. (Tercihe bağlı)

B) Tava arabası 10° den daha fazla eğilirse çarpma riski vardır. 10° den daha fazla sarsıldığı zaman 
otomatik olarak düzelecek şekilde dizayn edilmiştir. 

C) Zemin eğimi 10° yi aşmadığı sürece tepsiler yerinden hareket etmeyecektir. Zemin eğimi 
bu değeri aşıyorsa tepsiler tavaya arabasına sabitlenmelidir. Bu önlem imalatçı tarafından 
alınmadıysa, kullanım kılavuzunda belirtilmek zorundadır.

Çözümler
A) Otomatik taşıma sistemleri kullanınız. ( Tercihe bağlı)

B) Tava arabasını dikkatli kullanınız.

Yangın Tehlikesi

A) Alkol içeren gıdalar gibi yanıcı gıdaları pişirirken yangın tehlikesi vardır.

Çözümler
A) Alkol içeren gıdalar gibi yanıcı gıdaların pişirilmesi yasaktır.

B) Ülkede kabul edilen yasalara göre uygun yerlere yangın söndürücüler konulmalıdır.

Gaz Birikintisi Tehlikesi

Zaman içerisinde yanmamış gaz birikimi veya duman tahliye sisteminde bir arıza olabileceği göz ardı 
edilmemelidir. 

Gaz birikimi veya duman tahliye sisteminde oluşabilecek bir arıza durumunda, otomatik olarak 
işlemleri durduracak sistemle donatılmış olarak gelen brülörün düzgün çalışabilmesi için fırının 
yeterli havalandırma şartlarının sağlanmış olduğu bir alanda kullanılması gerekir. Her durumda fırın, 
kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yerel yasalara ve yönetmeliklere uymak zorundadır.

Elektrik tesisatının firmamız elemanları ve firmamızca yetkilendirilecek kişilerin haricinde başka 
kimselere yaptırılmasından doğan sorunlardan MEMAK MAKİNA sorumlu değildir. 
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GENEL TEMİZLİK
Temizlik Kılavuzu

Yürürlükte olan yasalara göre kullanılan makine temizliği; Bu kılavuzda yer alan kurallara göre 
yapılmalıdır.

• Üretici firma yanlış kullanımdan veya yanlış temizlemeden dolayı oluşan problemlerde 
sorumluluk kabul etmez.

• Makine temizliği güvenli halde yapılmalıdır.
• Makineyi temizlemek için yanıcı özellikte malzemeler veya alkol kullanmayın. Her hangi bir 

çıkmayan leke veya kalıntıyı çıkarmak için makineye zarar vermeyen (plastik kazıyıcı veya fırça) 
malzeme kullanın. 

• Elektrikli cihazları temizlik için basınçlı hava veya su kullanmayın

Hijyenik Bölgeler

Temizlik gerektiren bölgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gıda Bölgeleri 
Fırın tepsileri, fırın taşı, fırın hücreleri ve maya odası.

Sprey Bölgeleri
Cam kapak bölümü ve aksesuarları

Gıda Dışı Bölgeleri
 Pişirme hücresi dışında kalan alan ürünle temasının olmadığı bütün yerler.

Temizlik Planlaması Takvimi

SIKLIK OPERASYON METHOD

HERGÜN

Fırın içindeki ürün kalıntılarını temizleyin Kaba fırça ile fırçalayıp suyla yıkayın

Fırın tepsi temizliği
Tel fırça ile kalıntıları temizleyip, bol 
su ile yıkayın sonra kurumaya bırakın 
tepsiyi.

Cam kapak bölgesi temizliği Az miktar deterjan ve nemlendirilmiş 
bir bezle silin

HER HAFTA

Gıda maddesi bölmesi dışı alanı 
temizleyin

Az miktar deterjan ve bez ile silin 
sonra bul su ile yıkayın sonra kurulayın.

Kapı camlarını temizleyin Sıcak su veya herhangi bir cam 
temizleyicisi kullan

Panel tuş takımını temizleyin Nötr bir deterjan ile tuş panelini 
temizleyin

HER AY Kontrol et buhar fonksiyonunu

Kireç çözücü kullan su tesisatı 
bağlantılarına
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ARIZA KILAVUZU
Fırının su sızdırması

•	 Su giriş ve çıkışındaki kelepçelerin gevşeme ihtimali su sızıntısına sebebiyet verir.

•	 Valfin içinde oluşabilecek tesisattan gelen kum taneleri, valf de tıkanmaya sebep 
oluşturacağından valf su sızdırabilir.

•	 Makine Tesisat hortumlarının zamanla deforme olması su sızıntısına sebebiyet verir.

Cam kırılması

•	 Tepsi, kürek gibi sert cisimlerin cama teması halinde camlar kırılabilir.

Elektrik arızaları

•	 Elektrik tesisatının temizlik esnasında veya direkt olarak su ile temasında kontrol paneli ve 
elektrik devresi yanabilir. Yanma ihtimaline karşı su ile temasını engelleyiniz.

•	 Makinanın daha uzun ömürlü kullanılabilmesi için üretim sonrası makinanın temizliği yapılıp 
makinanın kapatılması makinanın daha uzun ömürlü kullanılmasını sağlar.

•	 Lambanın patlaması 

Muhtemel Arıza ve Nedenleri

ARIZA NEDENLERİ ÇÖZÜMLERİ

Buharın düzenli atıl-
maması

Buhar tahliye fanı doğru yönde 
dönmüyor ise

Kontrol edin ve doğru bağlantıyı 
sağlayın

Tahliye borusu tahliye yapmıyorsa Tahliye borusunu kontrol edin ve tıka-
nıklık varsa veya kirli ise temizleyin

Fırın içine buhar verilmemesi Fırın içi buhar kanallarını kontrol et 
kirli ve tıkanık ise temizle

Yetersiz su şebekesi bağlantısı

Şebeke basıncını kontrol edin 

Bağlantı tesisatı tıkanmış mı kontrol et 
ve uygun aletlerle bu durumu gider

Su tesisatı bağlantı elemanlarını kont-
rol edin

Kontrol panelinde ayarlanan süre 
kısa ise

İstenen koşul sağlanana kadar 
buharlaşma süresi kademeli olarak 
artır.

Selenoid valf düzgün çalışmıyorsa Selenoid valfi değiştirin

Buhar tahliye valfi açık Buhar tahliye vanasını kaptın
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Ürün homojen şekilde 
pişmemişse

Pişirme sıcaklığı ve süresi eşit 
değildir

Ürüne göre uygun pişirme sıcaklığı ve 
süresi ayarlama.

Pişirilen ürünün boyutu, hacmi ve 
cinsi aynı değildir.

Pişirilen ürünlerin tepsi arasında 
boşluk bırakılmalı ve aynı cins ürün 
pişirilmeli 

Fırında suyun varlığı Hatalı selenoid vana Selenoid vanayı değiştir

Bölme aydınlatma 
işlevsel değilse

Ampul yanmışsa

Ampulü değiştirin

Doğru güç ve voltaj değerini kullanın

Lamba soket bağlantısı düzgün 
yapılmamışsa Duy elektrik bağlantılarını kontrol edin

Kontrol panel arızası Kontrol panelini tamir et
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